
Com o software Pro-Watch da Honeywell, 
você pode se concentrar nos resultados 
dos seus negócios sem se preocupar 
com a segurança.

O PRO-WATCH INTEGRATED SECURITY SUITE combina os recursos avançados 

do Controle de Acesso do Pro-Watch e do Pro-Watch Intelligent Command 

com o Pro-Watch VMS para criar insights fornecidos em um painel unificado. As 

ferramentas do sistema, como painéis de integridade do sistema e atualizações 

em lote de firmware e de senhas, reduzem os custos operacionais e melhoram 

a eficiência do operador. Uma visão unificada de alarmes em mapas e a permissão 

de visualizações de salvos personalizados melhora a percepção situacional. 

Os fluxos de trabalho automatizados de procedimentos operacionais reduzem 

os custos de conformidade e os custos operacionais diários. O Pro-Watch 

Integrated Security Suite também reduz o custo total de propriedade utilizando 

a infraestrutura existente.

Além disso, o Pro-Watch Integrated Security Suite usa dados do sistema do 

cliente para fornecer diagnóstico proativo, permitindo que o usuário faça 

um orçamento preciso para os custos de manutenção. As regulamentações 

regionais criam desafios diários para as equipes de segurança. A automação da 

conformidade pelo Pro-Watch reduz os riscos de multas potenciais cobradas por 

não conformidade. Os fluxos de trabalho automatizados permitem que o operador 

de segurança se concentre nas necessidades diárias em vez de atividades de 

conformidade. 

A arquitetura flexível do Pro-Watch Integrated Security Suite propicia 

disponibilidade 24x7 com os custos de instalação e de ciclo de vida mais baixos 

do setor. O design de fácil utilização combina recursos funcionais e capacidade 

de configuração com um design intuitivo que exige treinamento operacional 

mínimo. Tours incorporados no sistema orientam novos operadores sobre 

os conceitos básicos da operação do sistema, capacitando-os em menos 

de 10 minutos, o que elimina a necessidade de treinamento caro no local.

A percepção situacional é um conceito fundamental dos sistemas de segurança. 

O Pro-Watch Integrated Security Suite usa inteligência artificial para interpretar 

a montanha de dados de vários sistemas ao procurar situações anormais. Quando 

detectado, o local do incidente é representado em um mapa do prédio e um fluxo 

de trabalho de incidente é criado enquanto o SOP é executado. Todas as ações 

relacionadas a um incidente são arquivadas para análise posterior e empacotadas 

para revisão externa.

O Pro-Watch fornece opções abrangentes para auditoria e relatórios a fim de 

atender às necessidades forenses, de conformidade e de mineração de dados para 

business intelligence.

PRO-WATCH® 5.5 
Integrated Security Suite

O Honeywell Pro-Watch 5.5, parte da 
plataforma do Pro-Watch Integrated Security 
Suite, fornece controle de acesso integrado, 
global e robusto, supervisão por vídeo e 
detecção de intrusão, em uma visualização 
única para proteger a equipe e a propriedade 
e para otimizar a produtividade e cumprir 
com as regulamentações estritas do setor, 
ao mesmo tempo que reduz os custos 
operacionais.
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• Cliente baseado na Web para atribuição 
de crachás, relatórios, alarmes 
e monitoramento de eventos.

• Cliente móvel para atribuição de crachás, 
verificação da atribuição de crachás 
e controle de portas.

• Suporte para servidor, incluindo Windows® 
Server 2012/2016/2019, Windows 10 (32 
e 64 bits), SQL Server 2014/ 2016/2019.

• Interface do usuário única para várias 
funções de segurança e da empresa.

• O Honeywell Software Development 
Kit (HSDK) e o Pro-Watch podem ser 
integrados a outros sistemas do prédio, 
como combate secundário de incêndios, 
iluminação, e aquecimento, ventilação 
e ar condicionado.

VISÃO RÁPIDA DOS RECURSOS DE DESEMPENHO

• A API de serviços da Web permite 
integração com sistemas de terceiros 
e com o Active Directory.

• Gerenciamento de certificação.

• Associações de eventos/ações, 
incluindo envio de e-mails, execução 
de um procedimento armazenado 
ou acionamento de um ponto 
de E/S de painel.

• Eventos acionados no nível do Pro- 
Watch para ações entre painéis e entre 
painel e software, ou em um painel para 
ações locais.

• Relatórios avançados.

• Suporte ao Microsoft Azure.

• Suporte à virtualização para o 
VMWare e o Microsoft® Hyper-V.

•  Integração com HID Origo™.

• Relatórios de conformidade que oferecem 
relatórios de dados e estatísticas; gerados 
automaticamente de acordo com o 
agendamento.

• Facilidade de configuração e manutenção 
do sistema com modelos de hardware que 
podem ser definidos pelo usuário.

• Particionamento do banco de dados 
e permissões que podem ser definidas 
pelo operador.

•  Controlador Mercury série 3.

• Controlador Mercury M5 (CASI) 
e MS Bridge (Software House).

• Edições Lite, Professional, 
Corporate e Enterprise.
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SISTEMAS PEQUENOS:
PRO-WATCH LITE E  
PRO-WATCH PROFESSIONAL 
O Pro-Watch Lite Edition (PWLT) e o Pro-
Watch Professional Edition (PWPE) são 
otimizados para atender às necessidades 
de sistemas de segurança menores.

Essas edições utilizam o Microsoft SQL 
Express 2019, de forma que o servidor 
pode ser acomodado em uma estação 
de trabalho de um único PC ou em 
um servidor separado. Em qualquer 
um dos casos, os clientes adicionais 
podem ser conectados ao servidor até 
os limites aceitáveis. Consulte o guia de 
especificações na página 5 para obter 
mais detalhes.

O Pro-Watch Lite Edition oferece 
funcionalidade básica para um escritório 
pequeno e apresenta os controladores de 
acesso Pro-Watch PW Series. É possível 
adicionar até quatro licenças de cliente 
conforme a necessidade.

O Pro-Watch Professional Edition é ideal 
para locais que exigem mais de 32 leitores 
ou até 6 estações de trabalho clientes.

SISTEMAS MÉDIOS E GRANDES: 
PRO-WATCH PROFESSIONAL 
E PRO-WATCH CORPORATE
O Pro-Watch Professional Edition (PWPE) 
e o Pro-Watch Corporate Edition (PWCE) 
são destinados para as necessidades 
de sistemas de segurança de médio 
a grande porte.

Figura 1 – Integrações disponíveis ao usar o Pro-Watch
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Com exceção da Atribuição de crachás e do 
Vista, a integração com esses sistemas não 
está disponível no Pro-Watch Lite Edition

*O Galaxy não está disponível nos EUA

O aplicativo de relatórios inclui modelos 
de relatórios básicos e a capacidade 
de gerar relatórios personalizados 
exportados como formatos XLS, 
CSV e PDF.

O Pro-Watch fornece uma solução de 
gerenciamento de segurança sólida 
e comprovada. Ele é implantado com 
êxito em empresas de vários portes e em 
várias plataformas verticais para campi 
inteligentes, instalações governamentais 
e infraestruturas críticas.

Os recursos licenciados adicionais 
incluem:
• Apresentação de alarmes em mapas
•  Implementação de mapas GIS
•   Painel de integridade do sistema para 

dispositivos de acesso
•  Exportação de incidentes como PDF
•  Atualizações em lote de firmware 

e senhas para câmeras de outras 
marcas
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O Pro-Watch Suite oferece licenças básicas de software que atendem às 
necessidades de segurança de pequenos locais até empresas globais.

PRO-WATCH LITE EDITION:  
Funcionalidade básica para escritórios pequenos, compatível com até 
32 portas em painéis PW-Series.

PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION: 
Funcionalidade de segurança completa com mais opções para 
organizações de médio porte com até 64 portas que exigem processos 
integrados ou conformidade regulatória.

PRO-WATCH CORPORATE EDITION: 
Segurança completa para organizações maiores e campi. As opões 
de alta disponibilidade adicionais tornam essa edição uma escolha ideal 
para organizações que requerem planos de continuidade dos negócios 
24/7 para seu sistema de segurança. 

PRO-WATCH ENTERPRISE EDITION: 
Sistema de segurança global que mescla vários sistemas Pro-Watch 
Corporate Edition para gerenciar de forma eficiente dados de titulares 
de crachás e relatórios sobre eventos em toda a organização. Os planos 
de continuidade dos negócios do sistema de segurança são incluídos.

Corporate Edition

Corporate Edition

Corporate Edition

Corporate Edition

Pro-Watch
Enterprise

Edition

SISTEMAS ENTERPRISE:  
PRO-WATCH ENTERPRISE 
EDITION
O Pro-Watch Enterprise Edition (PWEE) 
fornece uma solução de segurança para 
a organização global que compartilha 
identidades de titulares de crachá e dados 
de eventos em toda a organização.

Com um sistema PWEE, um servidor 
corporativo facilita o compartilhamento 
bidirecional de dados entre servidores 
regionais. Isso permite soluções únicas 
de credenciais entre as organizações.

Uma organização com duas ou mais 
unidades instaladas do Pro-Watch 
Corporate Edition (PWCE) pode atualizar 
facilmente seus servidores para que se 
tornem parte de um sistema Enterprise. 
Cada servidor da edição Corporate se 
torna um servidor regional e retém o 
controle do sistema regional.
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Tabela 1 – Especificações do Pro-Watch 5.5
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LICENÇAS PADRÃO DE CLIENTE (SEM ATRIBUIÇÃO DE CRACHÁS)

Quantidade incluída com 
o sistema básico 
Licença para um servidor 
e um cliente

2 2 2 2

Quantidade máxima que 
pode ser adicionada

4 5 Irrestrita Irrestrita

LICENÇAS PARA CLIENTES DE ATRIBUIÇÃO DE CRACHÁS/ATRIBUIÇÃO DE 
CRACHÁS AVANÇADA
Quantidade incluída com 
o sistema básico

1 1 1 N/A

Quantidade máxima que 
pode ser adicionada1 2 5 Irrestrita N/A

LICENÇAS PARA LEITORES

Quantidade incluída com 
o sistema básico

32 32 96 N/A

Quantidade máxima que 
pode ser adicionada

0 32 20.000 N/A

LICENÇAS PARA SERVIDORES REGIONAIS

Quantidade incluída com 
o sistema básico

N/A N/A N/A 1

Quantidade máxima que 
pode ser adicionada

N/A N/A N/A Irrestrita2

LICENÇAS PARA O GERENCIADOR DE RELATÓRIOS DE CONFORMIDADE 

Quantidade incluída com 
o sistema básico

N/A N/A N/A N/A

Quantidade máxima que 
pode ser adicionada

Limitada 
pelas licenças 
padrão para 
clientes

Limitada 
pelas licenças 
padrão para 
clientes

Limitada 
pelas licenças 
padrão para 
clientes

N/A

COMPATIBILIDADE COM BANCOS DE DADOS

SQL 2016, 2017 e 2019 
Express (Tamanho 
máximo do banco 
de dados: 10 GB)

Sim Sim Sim Não

SQL 2014, 2016, 2017 
and 2019  standard

Não Não Sim Sim

1   Deve haver uma licença padrão para cliente em um computador para execução de uma licença para cliente 
de atribuição de crachás avançada.

2  Deve ser adquirido um servidor regional em um sistema Enterprise para cada servidor PWCE no sistema.

Os sistemas Enterprise conectam dois ou mais sistemas Corporate Edition para compartilhar identidades de titulares 
de crachá e eventos entre os sistemas Corporate Edition.

EDIÇÕES PROFESSIONAL, 
CORPORATE E ENTERPRISE
• Cliente de atribuição de crachás 

padrão e atribuição de crachás 
avançada

• Licença complementar para 
o código de barras 2D PDF417 para 
a atribuição de crachás

• Opção para verificações de 
antecedentes da Transportation 
Security Clearinghouse (TSC) 
(EUA) no Pro-Watch AP (Aeroporto) 
e no Portal de gerenciamento de 
fornecedores

• Integração com os painéis VISTA® 
128/250 FBP, FBPT, BPE e BPT 
da Honeywell, e GX na América 
do Norte, e com os Galaxy® 
Dimension GD-48, GD-96, GD-264 
e GD-520 da Honeywell na Europa

• Gatilhos de procedimentos de 
eventos em eventos duplicados 
consecutivos

• Agrupamento, antipassback e rota 
de vigilante

• Imposição de ocupação mínima 
e máxima

• Integra os dispositivos de vídeo 
adicionados no MAXPRO VMS

• Compatível com os servidores 
de sistema de intercomunicação 
Commend® GE200, GE300, 
GE700 e GE800

• Registros históricos detalhados 
para rastreamento de alterações na 
configuração, eventos de dispositivos 
e operações de segurança para 
conformidade com a auditoria

• A intercomunicação vinculada a 
leitores e locais em mapas fornece 
acesso rápido a unidades específicas

• Opções para integração de soluções 
biométricas, de hardware de terceiros 
e de vídeo-radar e convergência de TI

• Soluções de servidor para alta 
disponibilidade e redundância 
(edições Corporate e Enterprise)

• Compatível com fechaduras sem 
fio da Allegion, Assa Abloy e Salto

• Compatível com fechaduras 
desconectados da Salto

• Compatível nativamente com leitores 
biométricos da Morpho™ e da Iris ID™

• APL da infraestrutura FICAM PACS 
listada
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Tabela 2 – Especificações do Pro-Watch 5.5

ESPECIFICAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRABALHO CLIENTE DO PRO-WATCH

RECURSO RECOMENDAÇÃO
Processador Processador Intel® Core™ i3, i5 ou i7, 2,8 GHz ou superior

Tipo de PC Hardware de estação de trabalho ou servidor

Memória do sistema (RAM)¹ 8 GB para Windows® 8.1 (32 e 64 bits); 8 GB para Windows 10

Sistema operacional
Windows 10 (32 ou 64 bits); Windows 2012/2016/2019 Server Enterprise ou Standard (32 ou 64 bits)
OBSERVAÇÃO: TODAS as versões exigem a edição Professional ou superior

Unidade de DVD Sim

Discos rígidos Capacidade, velocidade, interface: SATA ou SAS de 80 GB ou maior, 7.200 RPM

Conexão USB 2.0

Conexão de rede 100 Mbit/s ou maior, GB recomendado

Resolução de vídeo 1920x1080 pixels; cores de 24 bits ou superior

Multimídia Adaptador gráfico VGA padrão (placa de vídeo)

1 Inclui a RAM exigida pelo computador do cliente para execução do sistema operacional Windows. 

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIDOR DO PRO-WATCH

RECURSO REQUISITO DE SISTEMA PEQUENO1 REQUISITO DE SISTEMA GRANDE1

Processador recomendado
Processadores escaláveis Intel Xeon® de segunda 
geração com Silver/Gold/Platinum (12 núcleos ou 
maior) Frequência de turbo máxima de 3,2 GHz

Processadores escaláveis Intel Xeon de segunda 
geração com Silver/Gold/Platinum (24 núcleos ou 
maior) Frequência de turbo máxima de 3,6 GHz

Sistema operacional 
recomendado

Windows 10* compilação 1067 ou superior
Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019
* Exige a edição Professional ou superior

Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019

Sistema de banco de dados 
recomendado SQL Server® 2014/2016/2017/2019 SQL Server 2014/2016/2017/2019

Notificação por e-mail Necessária para servidor SMTP. Usada para 
autenticação integrada de identidades

Necessária para servidor SMTP.
Usada para autenticação integrada de identidades

Tipo de PC recomendado 
(servidor ou estação de trabalho) Hardware de estação de trabalho ou servidor

Hardware de servidor recomendado
Hardware de estação de trabalho compatível 
(exige estabilidade em ambientes de missão crítica)

Memória do sistema 
recomendada (RAM)

No mínimo 24 GB, recomenda-se 32 GB ou mais 
(com base no SO selecionado) No mínimo 32 GB, recomenda-se 64 GB

Unidade de DVD Sim Sim

Discos rígidos ² ³

Capacidade, velocidade, interface:
SSD de 160 GB, ou SATA ou SAS de 7.200 RPM
ou superior

*  O tamanho pode variar de acordo com o armazenamento 
de transações e outras variáveis, como arquivos mortos, 
backups etc.

Matriz RAID 1: (RAID 1 baseado em SO ou hardware) 
Capacidade, velocidade, interface: SSD de 160 GB, 
ou SATA ou SAS de 7.200 RPM ou superior (SSD tem 
preferência)
Matriz RAID 2: (bancos de dados do aplicativo) 
(RAID 5 ou RAID 10 baseado em hardware)
*  O tamanho pode variar de acordo com o armazenamento de 

transações e outras variáveis, como arquivos mortos, backups etc.

Mídia removível para backup 
de banco de dados⁴ Unidade USB ou eSATA de 160 GB ou maior Unidade USB ou eSATA de 300 GB ou maior

Conexão de rede 100 Mbit/s ou maior, GB recomendado 100 Mbit/s ou maior, GB recomendado

Resolução de vídeo 1920x1080 pixels; cores de 24 bits ou superior 
Adaptador gráfico VGA padrão (placa de vídeo)

1920x1080 pixels; cores de 24 bits ou superior 
Adaptador gráfico VGA padrão (placa de vídeo)

1   Para que um sistema seja considerado pequeno, o sistema Pro-Watch deve ter menos que 5 clientes, não mais que 128 leitores online, menos que 5.000 eventos históricos por dia e manutenção 
apropriada do banco de dados realizada pelo usuário final ou revendedor de serviços. Para que um sistema seja considerado grande, o sistema Pro-Watch deve ter entre 5.000 e 50.000 
eventos históricos por dia, entre 128 e 512 leitores online, entre 5 e 15 estações de trabalho clientes e manutenção apropriada do banco de dados realizadas pelo usuário final ou revendedor de 
serviços. Se o sistema tiver mais que 50.000 eventos por dia, exceder 512 leitores online, exceder 15 estações de trabalho clientes ou usar funções secundárias de servidor do Pro-Watch, como 
antipassback, gatilhos e procedimentos de eventos, utilitário de transferência de dados em tempo real, HSDK etc., consulte a Honeywell para obter o dimensionamento personalizado do servidor.

2   Tecnologia RAID usada para o servidor de sistema maior: conjuntos de discos 1 e 2. Quando vários discos físicos são configurados para usar a tecnologia RAID, o sistema operacional é instalado 
em um único disco (SO instalado no conjunto espelhado RAID1) e o banco de dados e o armazenamento em um disco separado (conjunto de discos RAID 5 ou 10).

3   Para estimar o espaço de armazenamento do banco de dados, use as seguintes aproximações e adicione ao tamanho de 500 MB do banco de dados:
• Armazenamento de titulares de crachá = (número de titulares de crachá) x (75 KB)* estimativa baseada em tamanho típico de foto capturada
• Armazenamento do histórico de eventos = (número de eventos por dia) x (2,5 KB) x (número de dias de retenção no servidor)
• Armazenamento do histórico de auditoria = [(número de alterações de titulares de cartão por dia) + (número de alterações na configuração do sistema por dia) + (número de eventos por dia) + 

(número de alterações no sistema pelo operador por dia)] * (1,2 KB) x (número de dias de retenção no servidor)
4   A Honeywell recomenda enfaticamente algum tipo de mídia removível para backups diários do banco de dados. Os backups do banco de dados devem ser removidos do servidor e armazenados 

em um local seguro, de forma que esses dados valiosos possam ser recuperados no caso de uma falha no sistema. A Honeywell recomenda duas ou mais mídias removíveis por servidor com 
base nos processos de usuários finais. Como alternativa, os instaladores do sistema da Honeywell podem envolver o grupo de TI dos usuários finais para participar de algum tipo de programa de 
backup de rede.

•  Aviso importante: Essas diretrizes de hardware de servidor e de estação de trabalho devem ser usadas apenas como referência. As especificações estão sujeitas a alterações de acordo 
com as condições do mercado, as atualizações de software, as alterações de fabricação e outras variáveis fora do nosso controle. A Honeywell recomenda planejar com base no crescimento 
e na expansão do sistema, nas atualizações do sistema operacional, nas atualizações do mecanismo do banco de dados, na expansão do sistema do usuário final, nos requisitos de retenção 
de dados históricos e nos requisitos de armazenamento de dados arquivados. Consulte a Honeywell para obter assistência quando aplicável.
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Tabela 3 – Números e descrições de partes do Pro-Watch 5.5

NÚMERO DE PARTE DESCRIÇÃO

SOFTWARE PRO-WATCH LITE

LICENÇA BASE DE SOFTWARE

PW55LTSW
Software de servidor Pro-Watch 5.5 LE: licença para um servidor, licenças para 32 leitores, licença para 
um usuário simultâneo, licença para uma atribuição de crachás avançada simultânea

LICENÇA COMPLEMENTAR PARA CLIENTE

PW55LTSWCL Complemento da licença para software da edição LE para usuário simultâneo único

PWBADGEL
Complemento da licença para atribuição de crachás clássica/avançada simultânea única do Pro-Watch 5.5. 
Isso inclui apenas a licença e requer uma licença para cliente único simultâneo (número de peça: PW55LTSW)

ATUALIZAÇÕES

PW55LTPE32R2U Atualização do Pro-Watch 5.5 LE para o Pro-Watch PE com um cliente

SOFTWARE PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION

LICENÇA PARA SOFTWARE BÁSICO

PW55PESW
Software de servidor Pro-Watch 5.5 PE: licença para um servidor, licença para um usuário simultâneo,  
licença para uma atribuição de crachás avançada, licenças para 32 leitores

LICENÇAS COMPLEMENTARES PARA CLIENTES

PW55SWCL Complemento da licença para software de usuário único para o PWPE e o PWCE

PWBADGEL
Complemento da licença para atribuição de crachás clássica/avançada simultânea única do Pro-Watch 5.5. 
Isso inclui apenas a licença e requer uma licença para cliente único simultâneo (número de peça: PW55SWCL)

LICENÇAS COMPLEMENTARES PARA LEITORES

PWRDR32
Complementos de licença para 32 leitores, além dos 32 leitores padrão. O PWPE torna-se compatível  
com até 64 leitores.

PWWRDR Licença para um leitor sem fio

ATUALIZAÇÕES

PWPECE32R
Atualização de um servidor de PE para CE, mantém a contagem de usuários do PE e aumenta 
os leitores de 32 para 96

PWPECE64R
Atualização de um servidor de PE para CE, mantém a contagem de usuários do PE e aumenta  
os leitores de 64 para 96

PWSTDMERIC Licença para um controlador inteligente de protocolo padrão Mercury

SOFTWARE PRO-WATCH CORPORATE EDITION

LICENÇA PARA SOFTWARE BÁSICO

PW55CESW
Software de servidor Pro-Watch 5.5 CE: licença para um servidor, licença para um usuário simultâneo, 
licença para uma atribuição de crachás clássica/avançada, licenças para 96 leitores

ADD-ON CLIENT LICENSES

PW55SWCL Complemento da licença para software de usuário único para o PWPE e o PWCE

PWBADGEL
Complemento da licença para atribuição de crachás clássica/avançada simultânea única do Pro-Watch 5.5.
Isso inclui apenas a licença e requer uma licença para cliente único simultâneo (número de peça: PW55SWCL)

LICENÇAS COMPLEMENTARES PARA LEITORES

PWRDR32 Complemento de licença para 32 leitores

PWRDR64 Complemento de licença para 64 leitores

PWRDR128 Complemento de licença para 128 leitores

PWRDR256 Complemento de licença para 256 leitores

PWRDR512 Complemento de licença para 512 leitores

PWWRDR Licença para um leitor sem fio

PWDSCRDR Licença para um leitor sem fio desconectado SALTO

PWSTDMERIC Licença para um controlador inteligente de protocolo padrão Mercury



Especificações técnicas do Pro-Watch 5.5

Folha de dados do Pro-Watch 5.5   |   www.honeywell.com   |   8

Tabela 3 – Números e descrições de partes do Pro-Watch 5.5, continuação

NÚMERO DE PARTE DESCRIÇÃO

SOFTWARE PRO-WATCH ENTERPRISE EDITION

LICENÇA BASE DE SOFTWARE

PW55EESWR
Servidor Enterprise do Pro-Watch 5.5: 1 licença para servidor Enterprise, 1 licença para servidor  
regional, 3 licenças para servidores clientes

LICENÇAS COMPLEMENTARES PARA CLIENTE

PW55EESWCL Complemento da licença para software de usuário único para o PWEE

PWBADGEL
Complemento da licença para atribuição de crachás clássica/avançada simultânea única do Pro-Watch 5.5. 
Isso inclui apenas a licença e requer uma licença para cliente único simultâneo (número de peça:  
PW55SWCL)

PW55EESWRS Complemento de licença para um servidor regional para o PWEE

ATUALIZAÇÕES

PW55EESW Kit, licença, software Pro-Watch 5.5 EE, 1 servidor

COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS COMUNS PARA O PRO-WATCH PROFESSIONAL EDITION E CORPORATE EDITION

LICENÇAS COMPLEMENTARES PARA CLIENTES

PWDWFX
Plug-in para visualização de arquivos em formato DWFX (compatíveis com o AutoCAD® 2008 e posterior) no 
Pro-Watch.
Licença necessária por licença de cliente padrão simultâneo (PW55SWCL)

PWPDF427
Plug-in para atribuição de crachás clássica, avançada e para aeroporto: permite a geração de códigos 
de barras PDF427 2D.
Licença necessária por cliente de atribuição de crachás simultâneo (PWBADGEL)

LICENÇAS PARA CONEXÃO DE PAINÉIS DE INTRUSÃO

PWVISTA1 Licença para um painel VISTA® FBP128/250, BPE128/250 e BPT128/250 (não disponível na Europa)

PWVISTA5 Licença para cinco painéis VISTA FBP128/250, BPE128/250 e BPT128/250 (não disponível na Europa)

PWVISTA10 Licença para dez painéis VISTA FBP128/250, BPE128/250 e BPT128/250 (não disponível na Europa)

PWDIMEN1 Licença para um painel de intrusão Dimension (não disponível na América do Norte)

LICENÇA PARA IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS

PWDBUT Importação/exportação do utilitário de transferência de banco de dados do Pro-Watch

PWDBUT-API Adiciona a funcionalidade de controle de portas e o tratamento de eventos

LICENÇA PARA INTEGRAÇÃO

HNMUGPWPE Licença para integração do Pro-Watch MAXPRO VMS para o Pro-Watch Professional Edition

HNMUPGPWCE Licença para integração do Pro-Watch MAXPRO VMS para o Pro-Watch Corporate Edition

HNMUPGPWCE-R Licença para integração do Pro-Watch MAXPRO VMS para o Pro-Watch Corporate Edition – redundante

LICENÇAS PARA CONEXÃO DE SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO

PWINTSTENO Interface do Pro-Watch para o sistema de intercomunicação Stentofon™

PWINTCOMMEND Interface do Pro-Watch para o sistema de intercomunicação Commend™

LICENÇAS DO INTELLIGENT COMMAND

PW55INDWRKFL Licença para cliente de fluxo de trabalho de incidentes

PW55DASHBOARDS Painéis do PW Intelligent Command

PW55ONLINEMAPS Suporte para mapas GIS online

ATRIBUIÇÃO DE CRACHÁS DE 
AEROPORTO DO PRO-WATCH

Ligue para obter detalhes

LICENÇAS PARA SOFTWARE DE FAILOVER E SUPORTE À INSTALAÇÃO

NFHALAN
A solução de disponibilidade contínua da Neverfail® fornece failover automático para um servidor secundário ou, 
se desejado, terciário. Inclui o Neverfail para SQL Server: dois nós e suporte no primeiro ano.  
Entre em contato com o representante de vendas regional para obter detalhes.



Tabela 3 – Números e descrições de partes do Pro-Watch 5.5, continuação

NÚMERO DE PARTE DESCRIÇÃO

REDUNDÂNCIA PARA O SERVIDOR DO PRO-WATCH

PWBADGELR Licença redundante para atribuição de crachás clássica/avançada do PWCE

PW55EESWRSR Licença redundante, servidor regional único

PW55CESWR
Software de servidor Pro-Watch 5.5 CE*: licença para um servidor, licença para um usuário simultâneo, licença 
para uma atribuição de crachás clássica/avançada, licenças para 96 leitores, redundante no Pro-Watch

PW55EESWCLR Licença redundante para software de usuário único, complemento para o servidor do PWEE 5.5

PW55SWCLR
Complemento da licença redundante para software para as edições Professional/Corporate de usuário 
único simultâneo do Pro-Watch 5.5

PWRDR32R Licença redundante para 32 leitores PWCE

PWRDR64R Licença redundante para 64 leitores PWCE

PWRDR128R Licença redundante para 128 leitores PWCE

PWRDR256R Licença redundante para 256 leitores PWCE

PWRDR512R Licença redundante para 512 leitores PWCE

PWWRDRR Licença redundante para um leitor sem fio

PWDSCRDRR Licença redundante para um leitor sem fio Salto

PWSTDMERICR Licença redundante para um protocolo inteligente padrão Mercury

PWDBUT-R Licença redundante para DTU do PWCE

PWVISTA1-R Licença redundante para um painel VISTA

PWVISTA5-R Licença redundante para cinco painéis VISTA

PWVISTA10-R Licença redundante para dez painéis VISTA

PWDIMEN1-R Licença redundante para um painel VISTA

PWINTSTENO-R Interface redundante do Pro-Watch para Stentofon

PWINTCOMMEND-R Interface redundante do Pro-Watch para o sistema de intercomunicação Commend

PWNTEXECCTVAD-R Licença redundante para CFTV da AD no PWCE, 2050 Megapower

PWNTEXECCTVBR-R Licença redundante para CFTV da Burle no PWCE, Allegiant Series

PWNTEXECCTVPE-R Licença redundante para CFTV da Pelco no PWCE, CM9760

PWNTEXECCTVVI-R Licença redundante para CFTV da Vicon no PWCE, VPS 1300

PWNT3EXECCTVINR Licença redundante para CFTV da Integral no PWCE

PWDWFX-R
Plug-in para visualização de arquivos em formato DWFX (compatíveis com o AutoCAD 2008 e posterior) 
no Pro-Watch. Licença necessária por licença de cliente padrão simultâneo

PWPDF427-R
Plug-in para atribuição de crachás clássica, avançada e para aeroporto: permite a geração de códigos 
de barras PDF427 2-D. Licença necessária por cliente de atribuição de crachás simultâneo  
(número da peça: PWBADGEL)

Microsoft®, Windows™, Azure®, Hyper-V®, Windows Server® e SQL Server® são marcas 
comerciais ou marcas registradas da Microsoft, Inc. nos Estados Unidos e em outros 
países.

VMware® é uma marca registrada da VMware, Inc. nos Estados Unidos e em outros 
países.

HID® e Mercury™ são marcas comerciais ou marcas registradas da HID Global 
Corporation nos Estados Unidos e em outros países. 

Intel®, Xeon® e Core™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation 
ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos ou em outros países.

AutoCAD é uma marca comercial ou marca registrada da Autodesk, Inc. nos Estados 
Unidos e em outros países.

Stentofon é uma marca comercial ou marca registrada da Zenitel Norway ASA nos 
Estados Unidos e em outros países.

HID Origo™ é uma marca comercial ou marca registrada da HID Global Corporation/
ASSA ABLOY AB.

COMMEND é uma marca comercial ou marca registrada da Commend International 
GmbH nos Estados Unidos e em outros países.

MORPHO™ é uma marca comercial ou marca registrada da Idemia Identity & Security 
France nos Estados Unidos e em outros países.

IRIS ID™ é uma marca comercial ou marca registrada da Datastrip, Inc. nos Estados 
Unidos e em outros países.

Neverfail® é uma marca comercial ou marca registrada da Hierholzer Holdings Inc. nos 
Estados Unidos e em outros países.

Pro-Watch®, VISTA®, Galaxy®, LobbyWorks® e MAXPRO® são marcas comerciais 
ou marcas registradas da Honeywell International Inc. nos Estados Unidos e em outros 
países. 

A Honeywell se reserva o direito de alterar o design ou as especificações de produtos, 
sem aviso prévio.
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